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غيرقابل  هميشه  زندگي 
پيش بيني بوده و خواهد بود 
اما بعضي حوادث و اتفاقات 
هستند كه آن را به گونه اي تغيير 

مي دهند كه قبال هيچ تصوري از آن نداشته ایم. 
سيل، زلزله، حوادث جاده اي و هوایي و... همه 
باعث نوعي ترس و ناامني در وجود ما مي شوند 
اما بعضي اتفاقات مانند شيوع یك بيماري در سطح 
جهان؛ اتفاقي بود كه بعيد مي دانستيم حداقل در چنين 
قرني زندگي ما را این چنين تحت الشعاع قرار دهد 
و شيوه زندگي جدیدي را پيش روي ما بگذارد. 
ناآگاهي و نداشتن چشم اندازي روشن؛ ترس و 
هراس را دو چندان مي كند و كرونا هم چيزي 
است كه چون هنوز آگاهي كافي از آن نداریم 
بيشتر ما را خلع سالح مي كند و آزار مي دهد اما 
بسياري مسائل در زندگي گریز ناپذیرند و چاره اي 

جز  پذیرفتن شان نداریم. 
كرونا هم یكي از همين مواردي است كه در عين 
حال كه چاره اي جز  پذیرفتن آن نداریم؛ وظایفي 
را هم متوجه ما كرده كه انجام دادن آنها نشان دهنده 

ميزان مسووليت پذیري ماست. 
در درجه نخست توجه به سالمت خودمان و 
دیگران مهم ترین كاري است كه باید براي هر 
چه بهتر انجام دادن آن تالش كنيم. همراهي و 
تنها نگذاشتن یكدیگر و سعي در برقراري روابط 
دوستانه اي كه نشان دهنده حمایت و پشتيباني ما از 
همدیگر است هم كاري است كه مي تواند بسيار موثر 
باشد و توان روحي و درنتيجه توان جسماني ما را 
براي پيشگيري یا مقابله با بيماري دوچندان كند. 
اما در این روزهاي سخت چقدر سعي در انجام 
آن داریم و تا چه حد مي كوشيم تا در تالفي 
ترس ها، ناراحتي ها و مشكالت خود؛ یكدیگر را 
آزار ندهيم؟چرا حمایت و پشتيباني از همدیگر گاهي 
چندان آسان به نظر نمي رسد؟در این خصوص با 
دكتر مونا چراغی، روان شناس و استادیار دانشگاه 

شهيد بهشتي گفت وگو كرده ایم. 

مواجهه با تروما و حوادث 
كرونا در دنيا رویدادي را رقم زد كه در اصطالح 
روان شناسي به آن »تروما« گفته مي شود. تروما را 
مي توانيم به نوعي »روان زخم« بناميم و معناي آن 
در روان شناسي نيز یعني رویدادي كه ویژگي اصلي 

آن »تكان دهندگي« است. 
وقتي مي گویيم تكان دهنده است یعني مي تواند به 
گونه اي خيلي از معادالت و فرضيات ذهن ما را 
تغيير دهد و به هم بریزد و حتي حيات و تماميت 
افراد را هم تحت تاثير قرار دهد یا زیر سوال ببرد. 
 مثال مي توانيم بگویيم زلزله بم ترومایي بود كه 
مرگ آفرین و تكان دهنده بود و تمام فرضيات از 
پيش تعيين شده بازمانده ها هم پس ازآن تغيير 
كرد. همه این گونه اتفاقات مانند زلزله عظيمي 
انگار درون ما نوعي ترس و ناامني ایجاد مي كند. 

در حال حاضر كرونا هم ترومایي است كه ذهنيات 
ما را تغيير داده است. ما سال ها فكر مي كردیم در 
عين پيش بيني ناپذیر بودن دنيا باز هم مي توانيم امنيت 
داشته باشيم. ولي در حال حاضر كار كردن، تحصيل، 
دیدار و... همه و همه را تحت تاثير قرار داده و بيم 
و هراسي براغلب كارهایمان سایه افكنده است. 

البته شاید بسياري از ما حاال دیگر بسياري از 
كارهاي روزمره قبل را انجام دهيم اما هنوز آسایش 
و آرامش نداریم و مدام نگران سالمت خودمان و 
اطرافيان هستيم و مي توان گفت سالمت به نوعي 

غير قابل كنترل شده است. 

بروز تعارضات در دوري از اجتماع 
همه مشكالتي كه با شيوع كرونا براي ما اتفاق افتاد 
و با آنها مواجه شدیم در واقع مكث و فرصتي 
در اختيار ما گذاشت و باعث شد نگاه و دید مان 
نسبت به توان و ماندگاري خودمان، اطرافيان و 

هر آنچه برایمان بسيار با ارزش بود تغيير كند. 
به  ما  نگاه  نوع  دليل در حال حاضر  به همين 
خواسته هاي خودمان، اطرافيان و همچنين روابط مان 
تغييرات زیادي كرده است. به این ترتيب شاید 
نتوانيم چشم انداز مطمئني از آینده خود داشته باشيم. 
بروز چنين افكاري در ذهن ما به مثابه این است 
كه انگار زلزله و سونامي افكار و اميد و آرزوهاي 
ما را در هم شكسته است؛ درست انگار مكان و 
زمان خودمان را گم كرده ایم و نمي دانيم از این به 
بعد با چه قاعده و قوانيني مي توانيم زندگي خود 

راتحت كنترل درآوریم. 

قرنطينه، همه افراد یك خانواده را تا حتی االمكان 
در كنار هم نگاه داشت و همين موضوع باعث 
شد تعارضاتي به وجود بياید و حتي حرمت هایي 
از بين برود كه تا قبل از آن حتي نمي توانستيم به 
آنها فكر كنيم. اتفاقا همين زمان هاست كه مانند 
قرار گرفتن در یك پرتگاه اگر حامي و پشتيبان 
همدیگر باشيم مي توانيم رابطه خود را نجات دهيم 

یا برعكس باعث سقوط رابطه خود شویم. 

خلع سالح در برابر اپيدمي كرونا 
ميزان قدرت و توان ما در اوج مشكالت و سختي ها 
بيشتر بروز مي یابد و خود را نشان مي دهد. عده اي از 
ما با مواجهه با سختي ها به دنبال راه حل هاي مختلفي 
مي گردیم و سعي مي كنيم راه رهایي براي خود 
بيابيم. در این ميان افرادي هم هستند كه كامال خلع 
سالح مي شوند، قدرت خود را از دست مي دهند 
و اتفاقا خود را كامال به موج حوادث مي سپارند. 
وقتي مرگ را خيلي غيرقابل كنترل بدانيم؛ فرضيات 
ما در برابر زندگي نيز به هم مي ریزد. تروماهایي مانند 
كرونا در واقع فرض هاي ما را نسبت به خودمان، 

توان مان و كال دنيا تغيير مي دهند. 
داشتن چنين احساساتي باعث شده استرس و 
اضطراب شدیدي را تجربه كنيم كه قبال آشنایي 
با آن نداشتيم. این احساسات در همه كارهاي ما از 
جمله روابط مان هم بسيار تاثير گذار هستند. البته هر 
كسي با توجه به خصوصيات اخالقي خود هنگام 
مواجهه با مشكالت رفتارهایي مهربانه تر یا از سر 
بي مهري انجام مي دهد. به همين خاطر نمي توان 

خيلي به صورت كلي در مورد آن نظر داد. 
 مي توان گفت اتفاقات سختي مانند شيوع بيماري 
مانند كرونا معموال ذهن ما را متوجه دو موضوع 
مي كند؛ ترس از به خطر افتادن زندگي كه ممكن 
است باعث شود دیگران را رقيب خود بدانيم و 
به همين خاطر سعي مي كنيم همه چيز را به نفع 
خودمان پيش ببریم از تهيه مایحتاج گرفته تا دارو 
و... ضمن اینكه اینكه وقوع چنين رویدادهایي به 
ما یادآور مي شود كه در این دنيا بسيار تنهایيم و 
آسيب پذیر. ما معموال براي داشتن احساس امنيت 
و قدرت بيشتر سعي در نزدیك كردن خودمان به 
دیگران داریم كه با وجود این بيماري این امكان هم 
كمتر برایمان ميسر شد. به همين دليل كرونا احساس 
ترس و ضعف بيشتري در ما به جاي گذاشت. 

بعد دیگر ماجرا هم این است كه هنگام مواجهه با 
حوادثي مانند كرونا به جاي اینكه فكر كنيم دیگران 
رقيب ما هستند؛ برعكس سعي كنيم با محبت و 
توجه بيشتري با آنها رفتار كنيم. به این ترتيب 
عده اي مهربان تر و عده اي نيز نامهربان تر شدند. 

پيامد هاي شيوع ويروس كرونا 
یكي از پيامدهاي كرونا با توجه به شرایط جدیدي 
كه به ویژه براي رفت و آمد و دیدار به وجود آورد؛ 
بيكاري و از دست دادن شغل عده اي از افرادي 
بود كه محل كارشان به دالیل مختلف از ادامه 

همكاري با آنها سر باز زد. 
بسياري از شركت ها یا تعطيل شدند یا ناچار با 
كمترین نيرو فعاليت خود را ادامه دادند و همين 

موضوع باعث شد شيوه زندگي بسياري افراد تغيير 
كند. بنابراین افراد مجالي پيدا كردند تا با به وجود 
آمدن این تغييرات؛ نگاه دیگري به روابط خود 
داشته باشند و آنها را از زاویه دیگري بررسي كنند. 
با توجه به اینكه شرایط جدید ما را از تمام راه هایي 
كه مانع از پرداختن دقيق تر ما به روابط مان شده 
بود دور كرد؛ در واقع این امكان را هم فراهم آورد 
تا بيشتر دقت كنيم و متوجه خيلي مشكالت در 
روابط مان شویم. همين موضوع هم باعث شد 
وجوه جدیدي از روابط خود را در سطوح مختلف 
تشخيص دهيم. مثال زن و شوهري كه قبال سعي 
مي كردند با بيشتر كار كردن یا وقت گذاشتن براي 
دوستان خود زیاد بر مشكالت شان تمركز نداشته 
باشند با پيدا كردن وقت بيشتر و نبود امكانات قبلي 

به وجه جدیدي از روابط خود رسيدند. 
در واقع سبك برخورد ما با بسياري از روابط مان قبل 
از كرونا به گونه اي اجتنابي بوده. مثال با وجود اینكه 
مي دانستيم مشكالت زیادي در روابط خود داریم؛ 
آنها را  پذیرفته بودیم چون قبال معموال خودمان را 
به گونه اي مشغول مي كردیم اما بسته شدن بسياري 
از راه هاي برون رفت و فرار از مواجهه با واقعيات 
باعث شد دید واقع گرایانه تري با مشكالت داشته 
باشيم و آنها را همان گونه كه هستند بپذیریم. ضمن 
اینكه این روابط با محدود شدن حریم هاي فردي 

شامل حال همه افراد خانواده مي شود. 

روان شناسي وجودي 
نام  به  دارد  رویكردي وجود  روان شناسي  در 
»روان شناسي وجودي« یا اگزیستانسياليست كه 
از فلسفه وجودي نشات مي گيرد. این رویكرد 
عقيده دارد كه انسان ها تنها به این دنيا مي آیند و 
تنها هم آن را ترك مي كنند. این زندگي هم در 
بسياري مواقع آميخته با رنج است و محدویت هاي 
زندگي هم بر این رنج ها دامن مي زند. در این 
رویكرد و این نگاه اگزیستانسياليستي؛ انسان باید 
براي موضوعاتي مانند تنهایي یا مرگ مفهومي پيدا 
كند تا بتواند ذهن و جسم خود را در برابر آنها 
مهار و توانمند تر بسازد و در واقع با آنها كنار بياید. 

وقتي معنایي براي این گونه مفاهيم داشته باشيم 
احساس آزادي بيشتري هم خواهيم كرد. در واقع 
معنا بخشيدن به زندگي خصوصا براي واژه هایي 
مانند جنگ، بيماري، درد ورنج یا حتي مرگ زندگي 
را پربار تر مي كند و احساس آرامش بيشتري را 
هم به دنبال خواهد داشت. ضمن اینكه نشانه 

سالمت روان افراد هم خواهد بود. 
در واقع وقتي نمي توانيم پاسخگوي بسياري از 
سواالت مهم ذهن خود باشيم و مدام از آنها 
طفره برویم نمي توانيم آن گونه كه باید آرامش 

داشته باشيم. 

كرونا؛ شمشيري دو لبه 
در واقع كرونا با نزدیك كردن بيشتر ما به واقعيات 
باعث شد از یك طرف ما را بسيار نااميد كند و 
از سوي دیگر ما را آگاه تر كند. »مرگ آگاهي« 
چيزي است كه اگر واقعا به آن واقف باشيم شاید 
تحمل بسياري از رنج ها و كدورت ها هم براي 

ما آسان تر شود. 
باور اینكه هيچ تضميني به بودن و ثبات هيچ چيزي 
وجود ندارد باعث مي شود به گونه اي بالغانه تر و 
رشد یافته تر زندگي كنيم اما باور واقعي و رسيدن 
به آرامش كار ساده اي نيست. به همين خاطر 
مي توان گفت لبه دیگر شمشير كرونا »نااميدي« 
است كه وقتي بر ذهن ما سایه بيفكند توان جسمي 

و روحي ما را هم كمتر خواهد كرد. 
در حال حاضر و با گذر از دنياي مدرنيته؛ افراد 
بيشتر به فكر رسيدگي به كارهاي عقب افتاده 
خود افتاده اند و به اصطالح سعي در رسيدگي 
به فایل هاي نيمه بازي را دارند كه مدت هاست 
قصد داشتند تكليف آنها را براي خود مشخص 
كنند كه روابط، شغل، كار و همه مسائل مهم 
دیگر زندگي را شامل مي شوند. البته در این ميان 
»تاب آوري« هم چيزي است كه در افراد مختلف 
به اشكال گوناگون دیده مي شود. یعني لبه تيز 
شمشير كرونا بيشتر به سمت كساني متمایل خواهد 
و باعث آزارشان مي شود كه تاب آوري كمتري 
داشته باشند. اما كساني كه تاب آوري بيشتري 
دارند شاهد »رشد « پس از ضربه خواهند بود 
و به خودشان اجازه مي دهند تا در نبرد با توفان 
به چنان تجربه و رشدي دست یابند كه قطعا با 

آدم قبل از توفان بسيار متفاوت باشند. 
رویارویي موثر با مشكالت مي تواند رشدي را 
در ما ایجاد كند كه هم خودمان متوجه آن باشيم 
و هم باعث رشد دیگران شویم ولي وقتي در 
جایي كه هستيم بمانيم و بگویيم: »من هماني ام كه 
هستم« هم مانع از رشد خود خواهيم بود و هم 
دیگران را آزار مي دهيم. بنابراین داشتن انعطاف 
و تغيير نگاه باعث مي شود تحمل شرایط، آسان تر 
و قابل تحمل تر باشد. در واقع اگر قادر به تغيير 
شرایط نيستيم بهترین كار این است كه بپذیریم 

و تا حد ممكن خودمان را تغيير دهيم.

بیماریهایجسمانیچطورذهنوروحمارانشانهمیگیرند؟

کرونا؛ ترومایی مبهم و ناشناخته 
 يكتا فراهاني 

ناآگاهي و نداشتن چشم اندازي روشن؛ 
ترس و هراس را دو چندان مي کند 

و کرونا هم چيزي است که چون هنوز 
آگاهي کافي از آن نداریم بيشتر ما را 

خلع سالح مي کند و آزار مي دهد اما 
بسياري مسائل در زندگي گریز ناپذیرند 

و چاره اي جز  پذیرفتن شان نداریم. کرونا 
هم یكي از همين مواردي است که در 

عين حال که چاره اي جز  پذیرفتن آن 
نداریم؛ وظایفي را هم متوجه ما کرده 

که انجام دادن آنها نشان دهنده ميزان 
مسووليت پذیري ماست

 با توجه به اينكه ذهن بشر هميشه دنبال رسيدن به زمان، مكان و كال 
جاي بهتري مي گردد، براي رسيدن به چنين هدفي هم حاضر مي شود 
خطراتي را به جان بخرد. بسياري از افراد گاهي براي رسيدن به سرزميني 
بهتر كه مي توان آينده خوبي در آن متصور شد، حتي جان خود را هم به 
خطر مي اندازند، در صورتي كه بعضي افراد با وجودي كه حتي شرايط 
رفتن به كشورهاي توسعه يافته را دارند تمايلي به انجام اين كار ندارند. 
اما آيا هر كسي مي تواند مهاجرت كند؟ چه كساني واقعا توانايي انجام 
چنين كاري را دارند و مي توانند مشكالت پذيرش و مهاجرت را بپذيرند 
و در اين زمينه موفق شوند؟ در اين زمينه با دكتر محمد مهدی لبيبی، 

جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت وگو كرده ايم. 

: آقای دكتر! از چه ديدگاه هايي مي توان موضوع مهاجرت را 
بررسي كرد؟

مهاجرت از دیدگاه هاي مختلف بحث و بررسي مي شود، مثال جمعيت شناسان 
معتقدند 3 واقعه مهم ميان جمعيت ها داریم كه یكي از آنها مهاجرت است و 
همچنين تولد یا مرگ. مهاجرت باعث جابجایي جمعيت مي شود و با توجه 
به اینكه شهر یا كشور شخص مهاجر تغيير مي كند، در واقع مهاجرت افراد 
كشور یا شهر فرد تغيير خواهد كرد. تاكيد جمعيت شناسان بر این است كه 
فرایند مهاجرت هنگامي اتفاق مي افتد كه جاذبه مقصد از دافعه مبدأ خيلي 
بيشتر باشد. فرد از لحاظ رواني شرایط خوبي ندارد و آن گونه كه مي خواهد 
حس رضایتمندي در او ایجاد نمي شود. هنگامي هم كه دافعه مبدأ بيش از 
اندازه شود، ميل به مهاجرت هم بيشتر خواهد شد. از آن طرف، جاذبه مقصد 
موضوع مهمي است كه حتما باید به آن توجه كرد؛ یعني جایي كه افراد قصد 
مهاجرت به آنجا را دارند، چه امتيازاتي ممكن است داشته باشد و چه شرایطي 
دارد. ولي اگر دافعه مبدأ و جاذبه مقصد خيلي زیاد باشد، افراد براي مهاجرت 

مردد مي شوند و به فكر ارزیابي در این زمينه مي افتند. 
: ديدگاه روان شناسي نسبت به مهاجرت چگونه است؟

روان شناسان از دیدگاه دیگري به مهاجرت نگاه مي كنند. آنها اصطالحي به نام 

home sick یا دوري از وطن دارند؛ یعني عالقه مندي به وطن در بسياري 
از افراد به گونه اي است كه فرد با دور شدن از كشور دچار دلتنگي و بيماري 
مي شود و گاهي این موضوع به قدري زیاد است كه فرایند مهاجرت را بسيار 
سخت مي كند. بعضي اوقات حتي حس عالقه مندي، وابستگي و دلبستگي 
باعث مي شود بعضي افراد قادر به مهاجرت نباشند و دلتنگي مانع ماندن آنها 
در كشوري دیگر باشد. درواقع بعد روان شناسي مهاجرت هم موضوع مهمي 
است؛ یعني باید ببينيم حسي كه در فرد هست، چيست و چگونه فكر مي كند. 
بعضي افراد ترجيح مي دهند با هر شرایطي باز هم در كشور خودشان بمانند، 
در صورتي كه عده اي دیگر فكر مي كنند بهتر است هر كجا شرایط بهتري 
داشته باشد براي زندگي خود انتخاب كنند. مي توان گفت شخصيت خود 

فرد در این تصميم گيري بسيار مهم است.
دوري از خانواده براي بعضي افراد اصال امكان پذیر نيست، در حالي كه عده اي 
دیگر به راحتي مي توانند از وطن و خانواده خود دور شوند. نوع وابستگي 

و دلبستگي اشخاص هم در این زمينه بسيار موثر است. 
: ديدگاه جامعه شناسي نسبت به مهاجرت به چه صورت است؟

در حوزه جامعه شناسي نگاه دیگري به موضوع وجود دارد. جامعه شناسان 
معتقدند تا زماني كه فرد خودش را با فرهنگ یك جامعه تطبيق مي دهد مشكل 
زیادي نخواهد داشت؛ البته به غير از مشكالت مالي و اقتصادي اما از لحاظ 
فرهنگي مي تواند به آرامش برسد. ممكن است بعضي افراد وارد گروه دیگري 
به نام »نوآوران« شوند؛ یعني آنها همخواني زیادي با سالیق جامعه ندارند. نام 
گروه اول را هم كه مي توانند خود را با جامعه و ارزش هاي جامعه تطبيق دهند 
و شيوه هاي رسيدن به آن را قبول دارند »همنوایان« بگذاریم؛ یعني با جامعه 
همنوا هستند بنابراین احتمال وقوع مهاجرت در این گروه تقریبا نزدیك به 
صفر است چون آنها از همه چيز راضي هستند و دليلي براي رفتن از چنين 
جامعه اي نمي بينند. این افراد حاضرند سختي ها را هم در وطنشان تحمل 
كنند ولي به فكر دل كندن از آن نيستند و نمي خواهند از كشور خارج شوند. 
اما گروه دوم یعني »نوآوران« كساني هستند كه عالیق و سالیقشان با گروه 
اول متفاوت است. گاهي حتي ارزش هاي جامعه را هم قبول مي كنند ولي 

روش هاي اجرایي افراد براي رسيدن به 
آنها را قبول ندارند. نوآوران رفتارهاي موجود 

در جامعه را قبول ندارند. به همين دليل احتمال 
مهاجرت در آنها بسيار باالست ولي احتمالش خيلي 

زیاد نيست چون با ارزش هاي موجود در كشورشان مشكل 
ندارند. به همين دليل هم موضوع مهمي آنها را آزار نمي دهد. 

اما گروه سوم در جامعه »شكل گرایان« هستند. با توجه به اینكه 
این افراد فقط شكل و فرم را قبول دارند، ظاهر را حفظ مي كنند؛ یعني شاید 
بتوان گفت این افراد با وجود آنكه خيلي از موارد جامعه خود را قبول ندارند، 
ظاهر را حفظ مي كنند ولي بنيان هاي ارزشي جامعه را قبول ندارند و احتمال 

مهاجرت شان خيلي زیاد است. 
گروه چهارم »ناهنجارها« هستند. با توجه به اینكه ناهنجارها نه ارزش هاي 
جامعه را قبول دارند و نه هدف هاي آن را، احتمال مهاجرت در آنها بسيار 
باالست؛ یعني حاضرند به هر قيمتي مهاجرت كنند. این افراد ممكن است 
براي رفتن از كشور وسط اقيانوس سوار قایقي شوند كه مي دانند احتمال 
غرق شدن آن هم بسيار باالست. در واقع مي توان گفت این گروه به دالیل 

مختلف از جامعه بریده اند. 
: مدت انطباق افراد مهاجر با جامعه جديد معموال چقدر است؟
اغلب مهاجران بعد از 5-4 سال خود را با كشور جدید انطباق مي دهند اما 
این موضوع هم به عوامل بسيار زیادي بستگي دارد. شخصيت افراد، سن، 
جنسيت، نوع زندگي كشور مبدأ شخص مهاجر و... از جمله عوامل بسيار 
مهم در این زمينه است. در واقع افراد بعد از مهاجرت ناچارند تغييراتی را 
بپذیرند كه گریزي هم از آنها نيست چون اگر بخواهند در كشور دیگري 

زندگي كنند باید خودشان را با محيط جدید مطابقت دهند.
سرعت این انطباق هم به عوامل شخصي و اجتماعي بسيار زیادي بستگي 
دارد. شاید حتي براي بعضي افراد اصال اتفاق نيفتد. همين موضوع گاهي 
منجر به بازگشت مهاجران خواهدشد. این بازگشت هم به معناي خوب یا 
بد بودن كشور مقصد نيست، بلكه فقط با روحيه بعضي افراد سازگار نيست.

شكل  چگونه  مهاجران  كولوني   :
مي گيرد؟

معموال افرادي كه پيشينه فرهنگي مشابه و كشور یكساني 
دارند همدیگر را جذب مي كنند. به این ترتيب مهاجراني كه 
وارد كشورهاي دیگر مي شوند براي خود منظومه یا كولوني تشكيل 
مي دهند كه بتوانند بيشتر با هم رفت وآمد كنند و درنتيجه كمتر دلتنگ 
شوند. همين كولوني ها مي توانند به تدریج از اعضاي مهم كشور شوند، مثال 
یكي از مهم ترین این كولوني ها فرانسویاني بودند كه با مهاجرت به شهر كبك 
كانادا به نوعي آنجا را به خود اختصاص دادند و حتي زبان آنجا را هم به 
فرانسه تغيير دادند. در واقع توانستند كشور خودشان را داخل كشوري دیگر 
جا بدهند. در واقع كنار هم بودن جامعه مهاجران تا حدود زیادي مي تواند 
دلتنگي آنها را برطرف و همچنين به خو گرفتن و انطباق زودتر آنها كمك كند. 

: سن افراد تا چه حد براي مهاجرت مهم است؟
سن افراد براي مهاجرت عامل بسيار مهمي است، مثال انطباق و انعطاف پذیري 
كسي كه در سن باال تصميم به مهاجرت مي گيرد بسيار كمتر از جواني است كه 
خيلي راحت مي تواند خودش را با شرایط محيط جدید وفق دهد و سازگار كند. 
البته از لحاظ روان شناسي در دوران كودكي و قبل از 13سالگي افراد خيلي 
راحت تر مي توانند مهاجرت كنند و خود را با شرایط جدید تطبيق دهند. در 
واقع باال رفتن سن باعث مي شود دل كندن سخت تر شود چون با گذشت 
زمان ریشه هاي افراد عميق تر مي شود. همان طور كه جدا كردن ریشه هاي 

یك درخت 70 ساله خيلي سخت تر از یك نهال 10 ساله است.
به همين دليل وقتي افراد به صورت خانوادگي مهاجرت مي كنند؛ یعني در 
همه جاي دنيا سعي دارند محيط مناسب تري براي زندگي خود پيدا كنند. 

ضمن اینكه ميزان عالقه مندي افراد هم در این زمينه بسيار مهم است.
توجه داشته باشيم مهاجرت پدیده اي چندبعدي است كه عوامل زیادي در 
شكل گيري آن موثرند و نمي توان آن را ساده و تك بعدي قلمداد كرد. عوامل 
اقتصادي، ناامني، برخوردار نبودن از رفاه نسبي و... باعث مي شوند افراد بيشتر 

به مهاجرت فكر كنند یا اقداماتي انجام دهند.

چهكسانيوباچهاهدافيبیشترمهاجرتكنند؟
کـوچ بـه سـوي آینـده بهـتـر   


